
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως κα-
τάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών στην εξειδί-
κευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

2 Κατανομή διοριστέων της 1ΕΓ/2017 προκήρυξης.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), 
όπως ισχύει.

4 Kατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-
ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

5 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/
1990), όπως ισχύει.

6 Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής 
Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 
έτους 2018.

7 Κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. 
(Ν.Π.Ι.Δ.), έτους 2018.

8 Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

9 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών Δή-
μου Μετσόβου για το έτος 2018.

10 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελη-
τηρίου Ηλείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 6930 (1)
Αναγνώριση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως κα-

τάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών στην εξει-

δίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ 105 Α΄),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄),

γ. του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης 
στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική 
Μικροβιολογία» ( ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Υ80/31-10-2017 (ΦΕΚ 3904 Β΄/
6-11-2017)και ισχύει.

3. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β΄), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 9/15-12-2017 απόφαση της 266ης Ολο-
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το αριθμ. πρωτ. 30560/20-7-2016 έγγραφο της 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιόνιων Νή-
σων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Μικροβι-
ολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» για την 
εκπαίδευση ιατρών [δύο (2) έτη, πλήρης άσκηση ] στην 
εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./12/1775 (2)
Κατανομή διοριστέων της 1ΕΓ/2017 προκήρυξης. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄/2016).

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/
05-04-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδι-
κασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνι-
σμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την αριθμ. 8/
1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (A΄ 48) σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)» (ΦΕΚ 
1106/Β΄/2016).

6. Την προκήρυξη 1ΕΓ/2017 της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 36/25.10.2017, τ. προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π.).

7. Το αριθμ. πρωτ. 899//01/2018/12-01-2018 έγγραφο 
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

8. Το ΦΕΚ 1405/29.12.2017 (τ. Γ΄), στο οποίο περι-
λαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 
διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού, 
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) των κλάδων 
Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών, σύμφω-
να με την Προκήρυξη 1ΕΓ/2017 της Υπουργού Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης.

9. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πενήντα (50) ατόμων Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (TE), (Πίνακας Διοριστέων ΦΕΚ 1405/Γ΄/
29-12-2017), της 1ΕΓ/2017 προκήρυξης της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 36/25.10.2017,
τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., - επιλαχόντες προκήρυξης 8/
1997), για την πλήρωση οργανικών θέσεων τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(TE), των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσι-
ονομικών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/οικ.3687 (3)  
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), 

όπως ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
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βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης 
του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προ-
σλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009.

4. Το αριθμ. Φ.471.11/102/342256/Σ.1668/12.12.2017 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ της Μαριάννας Χριστο-
δουλοπούλου του Κων/νου, σε θέση κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./16/36113, 42337 (4)
Kατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-

ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/
2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Τα αριθμ. πρωτ. 34554/25.10.2017 και 41366/ 
7.12.2017 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή: α) του Χρήστου Λιόγρη σε κενή ορ-
γανική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), κλάδου Διοικητικού στο Δήμο Καισαριανής και
β) της Ευστρατία Κουραμπή σε κενή οργανική θέση κα-
τηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου Βο-
ηθών Νοσηλευτών στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/
13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/374 (5)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/

1990), όπως ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης 
του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προ-
σλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009.

4. Το αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ. 11035/Σ.3288/20.12.2017 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ της ΣΩΜΑΡΙΠΑ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε κενή οργανική θέση του 
Κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως 
ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./9/264 (6)
Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής 
Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 
έτους 2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας -
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ
του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α΄/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-
2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1 -3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/25393/
30-8-2017 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
33/06, όπως ισχύει, καθώς και το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/550524/43163/40888/ 2683/ 
2-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) μουσικού, Κορυφαίου Α΄ (3ης 
κατηγορίας) στα Κόρνα, στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής 
(Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), για το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός
 ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./11/44527 (7)
Κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής και στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. 

(Ν.Π.Ι.Δ.), έτους 2018 .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/1/38531/7-1-2016 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/90/10723/22-6-2016 εγκριτικές απο-
φάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, όπως ισχύουν.

5. Το αριθμ. πρωτ. 2901.1/92753/2017/29-12-2017/
29-12-2017 αίτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Την κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
έτους 2018 για την πλήρωση:

- Τεσσάρων (04) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ 
Προσωπικού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 και

2. Την κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Βόλου Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018 για την πλήρωση των 
ακόλουθων θέσεων:

α) Τριών (03) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνι-
κός/Χειριστών Ηλεκτροκίνητων Γερανών.

β) Δύο (02) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνι-
κός/Τομέα Ηλεκτρολογίας.

γ) Μίας (01) οργανικής θέσης του κλάδου ΔΕ Τεχνικός/
Ηλεκτροσυγκολλητών και
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δ) Δύο (02) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνι-
κός/Τομέα Μηχανολογίας,σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./13/43431 (8)
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 

του ν. 2643/1998, όπως ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τα αριθμ. πρωτ. 245/12-12-2017, 249/12-12-2017 
και 251/12-12-2017 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
το συνημμένο σε αυτά πρακτικό συνεδρίασης της Β΄ Δευ-
τεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 
5ης Δεκεμβρίου 2017.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2018, επιτυχόντων από προ-
στατευόμενους του ν. 2643/1998 που τοποθετήθηκαν με 
απόφαση της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998, ως εξής:

1. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 (ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ) στη θέση με Α/Α 38 ΠΕ Εφοριακών στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ν. Αιτωλοακαρ-
νανίας, της με αριθμ. 16256/29-12-2014 προκήρυξης 
της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 (ΧΡΥΣΗ 
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ) στη θέση με Α/Α 2 ΠΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού στο ΕΦΚΑ Κυκλάδων (οργανική θέση που έχει 
μεταφερθεί από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα -
Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων), της με αριθμ. 
10852/29-12-2014 προκήρυξης του ΚΠΑ2 Σύρου του 
Ο.Α.Ε.Δ.

3. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) στη θέση με Α/Α 12 ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ - Παράρτημα Κοζάνης - Τομέας 
Καστοριάς, της με αριθμ. 13526/29-12-2014 προκήρυξης 
του ΚΠΑ2 Κοζάνης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 2/2018 (9)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών Δή-

μου Μετσόβου για το έτος 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και του 

άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει του άρθρου 31 του ν. 4258/
2014 και του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997.

5. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
το έτος 2018 για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
και επειγουσών αναγκών, κατά τις απογευματινές ώρες 
στις υπηρεσίες καθαριότητας (κατολισθήσεις, αποχιονι-
σμού, ρίψιμο αλατιού), ύδρευσης - αποχέτευσης, περι-
βάλλοντος (δασοφυλάκων), την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την 
εκτέλεση εργασιών - καθηκόντων Ληξιάρχων, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσι-
ών του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 18.500,00 ευρώ 
και αναλύεται ως ακολούθως:
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- ΚΑΕ 10-6012.001: Υπερωριακή εργασία 1.400,00 ευρώ
- ΚΑΕ 10-6012.002: Υπερωριακή εργασία 3.500,00 ευρώ
- ΚΑΕ 20-6012: Υπερωριακή εργασία 6.200,00 ευρώ
- ΚΑΕ 25-6012: Υπερωριακή εργασία 6.000,00 ευρώ
- ΚΑΕ 30-6012: Υπερωριακή εργασία 1.400,00 ευρώ
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις των Κ.Α.10-6012.001, 10-6012.002, 20-6012, 25-6012 
και 30-6012 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομι-
κού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε την υπερωριακή απα-
σχόληση κατά τις απογευματινές ώρες για το έτος 2018 
εννέα (9) υπαλλήλων του Δήμου, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, για την αντιμετώπιση επο-
χικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών ως ο νόμος 
ορίζει, στις υπηρεσίες καθαριότητας (κατολισθήσεων 
αποχιονισμού), ύδρευσης - αποχέτευσης, περιβάλλοντος 
(Δασοφυλάκων), την τήρηση των πρακτικών συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκτέλεση εργα-
σιών - καθηκόντων Ληξιάρχων οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως εξής:

Α. Στο τμήμα Καθαριότητας (αποκομιδή-καθαρισμός 
κοινοχρήστων χώρων-κατολισθήσεων, αποχιονισμού και 
ρίψιμο αλατιού όταν απαιτείται να εργάζεται)

Χειριστής Μηχανημάτων (2 μόνιμοι) ήτοι:
Απογευματινές είκοσι (20) ώρες, ανά υπάλληλο μη-

νιαίως.
Β. Στο τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης όταν απαιτείται 

να εργάζεται Τεχνίτης Υδραυλικός (1 μόνιμος) και Ερ-
γατοτεχνίτης (Ι Ι.Δ.Α.Χ.) ήτοι: Απογευματινές είκοσι (20) 
ώρες, ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Γ. Τμήμα Περιβάλλοντος:
Να εργάζεται όταν απαιτείται Δασοφύλακας (1 μόνι-

μος) ήτοι:
Απογευματινές είκοσι (20) ώρες, ανά υπάλληλο μη-

νιαίως.
Δ. Τμήμα Διοικητικό:
Διοικητικοί υπάλληλοι (4 μόνιμοι) όταν απαιτείται, να 

εργάζονται ήτοι: Απογευματινές είκοσι (20) ώρες, ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βά-

ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετσόβου οικ. 
έτους 2018 ύψους: 1.400,00 ευρώ στον Κ.Α,10-6012.001, 
3.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 10-6012.002, 6.200,00 ευρώ 
στον Κ.Α. 20-6012, 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α.25-6012 και 
1.400,00 ευρώ στον Κ.Α.30-6012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μέτσοβο, 2 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ   

 Αριθμ. 304 (10)
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμε-

λητηρίου Ηλείας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 7 του ν. 4497/2017. 
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 2, εδαφ. α, γ, δ, ε, ζ, η

και παρ. 3, εδαφ. ε, ι του ν. 4497/2017.
Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό κατά 
πλειοψηφία αποφασίζει:

Τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Δι-
οικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας των κατω-
τέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:

1. Υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδο-
τικού χαρακτήρα.

2. Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπο-
ρίου.

3. Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας.

4. Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
5. Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων.
6. Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικο-

νομικές εξελίξεις και συναφή θέματα.
7. Μέριμνα για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανά-

γκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, που πλήττουν τη 
χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή 
την επικράτεια στο σύνολό της.

8. Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση Βεβαι-
ώσεων ή ταυτοτήτων.

9. Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση 
και εμπειρία.

10. Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτη-
μάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών 
και λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοποιητικών 
και εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή 
μη υπηρεσίες έναντι ανταποδοτικού τέλους.

Επίσης μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Χορήγηση των προβλεπόμενων από την σχετική 

αγορανομική διάταξη κωδικών αριθμών σε βιοτέχνες 
κατασκευαστές εισαγωγής χρυσών και αργυρών κοσμη-
μάτων και χορήγηση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών, μεσιτών αστικών συμβάσεων και εγγραφής στο 
ειδικό μητρώο εξαγωγέων.

2. Ανάθεση ερευνών και μελετών, υπηρεσιών και έρ-
γων που αφορούν την δραστηριότητα του Επιμελητη-
ρίου.

3. Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση Εκθέσεων, εκδηλώ-
σεων και λοιπών εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου - οικο-
νομικός προγραμματισμός για την υλοποίηση των στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
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Αυτή η απόφαση ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμε-
νη για το ίδιο θέμα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πύργος, 24 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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